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 2021 יוני 

 

 ארגונית -חברתית ,ואר שני במגמות : קליניתתי הנחיות לתלמיד

 ב"פלשנת תש בפסיכולוגיה )פקר"מ(קוגניציה רגש ומוח פסיכולוגיה, ו

             

 אליה התקבלת.לקראת הרשמתך לקורסי המגמה  נקודות חשובות מספר להלן

 האנגליתתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה פטורים מדרישות השפה 

 נא לא להתייחס לתכתובות המגיעות מהאוניברסיטה בנושא זה.

 על פי תקנון האוניברסיטה יש לסיים את חובות השמיעה כולל התזה בלימודי התואר השני.

 

של  בחוברת פרטי מידע! חלה חובה על כל סטודנט לקרוא את תקנון האוניברסיטה לידיעתך

 המחייבת כל השלמת החובות בקורסי יסוד ביהדות על  לקבל מידע תן הועדה לתואר שני . שם ני

)תלמידים שיבצעו תהליך למסלול משולב לדוקטורט ולא תהיה להם אילן. -בברשלומד סטודנט 

 (זה את מכסת השעות בקורסי יסוד ביהדות, לא יוכלו להתקבל למסלול

 

o  בר-אינ" באמצעות אתר האינטרנט דרך מערכת רישום  תמתבצעהרכבת המערכת". 

o ניתן חסומים לרישום מלאים/ כגון: קורסים ,בכל בעיה הקשורה לרישום קורסי המגמה ,

  או,  -באופן הבא  לפנות יש כשבמהלך תקופת הרישום ,מחלקהיועצי הלקבלת סיוע  מ לפנות

   .Psy.Ma@biu.ac.il :מיילבאו  5317042-03, 9751531-03בטלפון: 

o למרכזלפנות  ניתן, בר-אינכגון: אי קבלת חלון זמן לרישום, גישה לרישום  טכניות בבעיות 

 *.9392או  03-531-7000טל' ב שירות לסטודנט

o ו שאלות בנושאים אקדמיים, יש לפנות לראש המגמה באמצעות שליחת מייל לכתובת

 .בחברי סגל-באתר המחלקהשמפורסמת האישית 

 

    שלךשימו לב! לפני ההרשמה יש לבדוק באתר האוניברסיטה את הדרישות למגמה  

  :בספר מערכת השעות למבוא            
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 המגמה הקלינית המאוחדת

 

-קורסי ליבה ו 3ההוראה במסלול הקליני מחולקת לאשכולות.  האשכולות הם: פסיכופתולוגיה )  

קורסי  4קורסי חובה ללא קורסי בחירה(, פסיכותרפיה )  5(, אבחון והערכה ) 6קורסי בחירה מתוך  2

 ( 2קורסי חובה וקורס בחירה אחד מתוך  3(, מחקר ואתיקה )  6קורסי בחירה מתוך  2-חובה ו

ופרקטיקום בשדה  6בחירת קורס אחד מתוך  –ללא בחירה, שנה ב'  –והתנסות מעשית )שנה א' 

 באוריינטציה שיקומית או קלינית )מבוגר או ילד(.

 

בקורסי הליבה תהיינה לפחות שתי קבוצות מקבילות, דומות בגודלן. השיבוץ לקבוצות ייעשה ע"י 

צוות המגמה המאוחדת.  לקורסי הבחירה הסטודנטים יירשמו לפי תחומי עניין ו/או לפי התכווננות 

 להתמחות קלינית  מבוגר, קלינית ילד או שיקומית. 

 

)עם   האם הם מעוניינים להמשיך להתמחות קליניתבסוף שנה א' הסטודנטים יתבקשו להחליט 

מבוגרים או ילדים( או להתמחות שיקומית. הסטודנטים שיבחרו בהתמחות קלינית )ילד או מבוגר( 

יוכלו לבחור מתוך כלל קורסי הבחירה בכל אחד מהאשכולות, ובלבד שיבחרו בפרקטיקום קליני 

ן יכולים לבחור מתוך כלל קורסי הבחירה בשדה.  הסטודנטים שיבחרו בהתמחות שיקומית  גם כ

 בכל אחד מהאשכולות, ובלבד שיבחרו בפרקטיקום שיקומי בשדה. 
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 ארגונית -החברתיתהמגמה 

 

 שנה א

o  שעות שנתיות 5 :הגבלה בבחירת קורסי בחירהבשנה א' חלה  

 .(ממגמות אחרות באישור ראש המגמה ההרישום לקורסי בחיר)

 מהקורסים במגמה ניתנים אחת לשנתיים.יש לשים לב שחלק 

 

 

o  ל 16:00בין השעות  בפועל( ניתן 60-927) דינרשל הארי גוטס הכפולהקורס- 

במידה ונרשמים  השעות 4כל (. יש לשריין את 18:00 -ל 16:00)ולא בין  20:00

 לקורס.  

o  יש לקחת את שני הקורסים של הארי גוטסדינר ביחד. לא ניתן יהיה להרשם רק

 מהם. לאחד

 

 שנה ב

o רביעי  -על כל הסטודנטים להיות רשומים לקורסים בשני ימי לימודים במגמה

 .וחמישי

o  ,מערכת שעות מרוכזת ליום לימודים אחד לא תאושר, מלבד מצבים חריגים בנוסף

 באישור ראש המגמה.

o .יש לשים לב שחלק מהקורסים במגמה ניתנים אחת לשנתיים 

o  בסמינר המגמה החברתית חובת נוכחותעל תלמידי שנה ב' במגמה החברתית חלה 

)אין אפשרות להירשם( יש לשריין את השעות במערכת הלימודים  60-921-01

 (12:00 -)יום חמישי ב , שלכם

o  חמישיביום  02ותרגיל רביעי ביום  01פרקטיקום: יש להירשם לשיעור . 

o ם המנחה פרופ' רונית קרק.התרגיל יקבע בפועל בתיאום מראש ע 

o יש חובה להרשם לשני הקורסים של ד״ר יעל אלרז שפירא 

 
  

 

  



4 

 

4 

 

 :)קר"מ( קוגניציה רגש ומוחפסיכולוגיה, מגמת 
 

 , םמיפרקטיקו 2 – ו ניםסמינריו 2גם  ולהשלים ללמודיש  במסגרת קורסי החובה

 .בנושאים המשתנים משנה לשנה, שנתיות שעות 6בהיקף של 
 

 .אחדוסמינריון  אחדפרקטיקום  בכל שנה לפחותללמוד  יש
 

  .רשם לשני פרקטיקומים בשנה אחתיאין לה - נוגע לפרקטיקומיםב

  ,בשנה אחת סמינריוניםהשני ולהשלים את  רשםיניתן לה ,אמנם - בנוגע לסמינריונים

  בכל שנה. בלבד מינריון אחדסללמוד  שכדאי ההמלצה היאאך 

 

 

  (780-60) "קוגניציה רגש ומוחפסיכולוגיה, מגמת "חלה חובת השתתפות בסמינר 

 . (01-949-60) -"פרופרקטיקום"זה נקרא  -)בשנה א' על סטודנטים בשנה א' וב' 

 ולא במשבצת, 14:00-הקורס הזה ניתן במשבצת של סמינר המגמה, יום שלישי ב

 יינתן בשפה האנגלית. –. קורס זה, שעיקרו הרצאת אורח (בר-הכתובה באינ

 

להיצע מעבר  ב'/בשנה א' במחלקה סטודנט שמעונין להירשם לקורסי בחירה נוספים

מייל ב / או ו  בטל' י הרישום, במהלך תקופת הרישום,ליועצ יפנה ,המגמה הקיים

בהיקף מחוץ למחלקה ממגמות אחרות /ללמוד קורסים  ניתן, המסמךבראש מופיעים ש

 .ראש המגמה לאישור ףכפווב ש"ש 4 עד  של

 

פסיכולוגיה, שפתוחים למגמת בחירה ממגמות אחרות בפסיכולוגיה  מטה קורסילראה  

  .על בסיס מקום פנוי, קוגניציה רגש ומוח

 

 רשימת הקורסים מופיעה בעמוד העוקב
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ממגמות אחרות, המוצעים לתלמידי מגמת  להלן רשימת קורסי בחירה

-חברתיתמהמגמה הטיפוליות והמגמות מה פסיכולוגיה, קוגניציה, רגש ומוח,

  על בסיס מקום פנוי, נדגיש כי הרישום ייעשה ב"פלתש ,ארגונית

 הקורס בלבד! ובאישור מרצה

 

 ** ייתכנו שינויים ברשימות הקורסים

 

 

מס' 
סמס'  שם המרצה שם הקורס קורס

 א'
סמס' 

 ימים ושעות ב'

 14:00-16:00ה'    V משיח רבקה-פרופ' תובל זוגי ממוקד רגשטיפול  60-042

 14:00-16:00ה'  V   פרופ' גבע רוני קשב: התפתחות ופתולוגיה 60-054

 12:00-14:00ה'    V ד"ר קיויתי יוגב Rשימוש בתוכנת  60-066

 12:00-14:00ה'  V   ד"ר קיויתי יוגב רמתיים, וניתוח נתונים דיאדיים-מודלים רב 60-067
 16:00-18:00ה'   V משיח רבקה-פרופ' תובל שיטות מחקר איכותניות למתחילים 60-796

 10:00-12:00ה'  V   ד"ר בן ארצי אלישבע טכניקות מתקדמות סטטיסטיות 60-069

 12:00-14:00ה'   V ד"ר וולף מיה פסיכופתולוגיה מתקדמת 60-810

 10:00-12:00ה'  V   אלירןד"ר הלאלי  דילמות חברתיות 60-258

 14:00-16:00ה'  V   פרופ' רפאלי אשכול סכמה תרפיה 60-701

 12:00-14:00ה'   V ד"ר הלאלי אלירן קבלת החלטות 60-726

 מבחני אישיות במיון כח אדם 60-763
ד"ר בן סירא רויטמן 

 10:00-12:00ד'  V   הדר

 12:00-14:00ה'  V   דכס יחיא שימריתד"ר  תקינות ופתולוגיה מינקות לילדות  60-767

 16:00-18:00ה'    V ד"ר גביעון ירי פסיכותרפיה ילדים 60-768

 16:00-1800ה'  V   ד"ר גביעון ירי מבט קליני על גיל ההתבגרות 60-838

 16:00-1800ה'   V פרופ' גולן עופר הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול 60-703

60-885 
טיפול בשיקום  תיאוריות ושיטות

 פסיכיאטרי
אוחיון -פרופ' חסון

 14:00-16:00ה'    V אילנית

 12:00-14:00ה'  V   פרופ' וילצ'ינסקי נעה השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות 60-886

 14:00-16:00ה'  V   משיח רבקה-פרופ' תובל טראומה והתמודדות 60-891

 12:00-14:00ד'  V   כץ רונית-פרופ' קרק תורת הראיון 60-046

 8:00-10:00ד'  שנתי ד"ר בסיס ליאת מבחני מיון 60-917

 16:00-20:00ד'  V  מר גוטסדינר הארי הנחיית קבוצות 60-927

 16:00-20:00ד'  V   ד"ר אלרז יעל פיתוח ארגונים 60-929

 10:00-14:00ד'    V כץ רונית-פרופ' קרק מנהיגות בארגונים 60-931

 16:00-18:00ה'   V  עמי איתי-ד"ר שוב פסיכופרמקולוגיה 60-985

 18:00-20:00ב' V  ד"ר שטיין עינת גישות ועקרונות פסיכותרפיה 60-055

 16:00-18:00ה' V  ד"ר עוזיאל ליעד אישיים-הבדלים בין 60-842

 16:00-18:00' ד  V ד"ר שטיין עינת פסיכופתולוגיה 60-898

 16:00-18:00' ד V  אלרז יעל ד"ר אבחון ארגוני 60-048

 16:00-18:00ה'   V ד"ר דורפמן אנה רגשות בארגונים 60-854


